
 إعالن
يعدل  2019كانون الثاني  3و 2الحقاً للقرار الوزاري بتعطيل الجهات الرسمية يومي 

 برنامج االمتحان العملي ليصبح على الشكل التالي
 

 التوقيت المكان اليوم والتاريخ مدرس المقرر المواد
 12,30 – 11,30 القاعة الثانية 26/12/2018 د. عال مدور مراعي وغابات المناطق الجافة

 9,30 – 8,30 القاعة الثانية 26/12/2018 خالد حبو د. إنتاج األغنام والماعز

 11 - 10 القاعة األولى 26/12/2018 إيهاب الضماند.  اقتصاديات اإلنتاج الحيواني

 فيزيولوجيا التناسل واإلدرار
د.  –. ماجد موسى د

 ياسين العريفي
 9,30 – 8,30 القاعة الثالثة 26/12/2018

 9,30 – 8,30 القاعة األولى 26/12/2018 د. محمد نيوف إدارة الشركات الزراعية

 09:30-08:30 المدرج + القاعة الثانية 30/12/2018 د. مرهج الدبيات علم الحاسوب

 11 - 10 القاعة الثانية 30/12/2018 د. إيمان مسعود أساسيات المحاصيل الحقلية وإنتاجها

 12,30 – 11,30 المدرج 30/12/2018 د. مرهج الدبيات التجارباإلحصاء وتصميم 

  10,30 – 9,30 القاعة األولى 30/12/2018 د. نزار سليمان تربية الحيوان والدواجن

 9,30 – 8,30 القاعة الثالثة 30/12/2018 د. إيهاب الضمان تحليل وتقييم مشاريع اإلنتاج الحيواني

 10,45 – 9,45 المدرج 31/12/2018 ماجد موسىد.  أساسيات اإلنتاج الحيواني

 9,30 – 8,30 القاعة الثالثة 31/12/2018 د. خالد حبو إنتاج النعام والحبش

 9,30 – 8,30 القاعة األولى 31/12/2018 منذر الحاجد.  النظرية االقتصادية

 9,30 – 8,30 القاعة الثانية 31/12/2018 محمد نيوفد.  علم وتكنولوجيا األلبان

 12 - 11 المدرج + القاعة الثالثة 1/2019//6 د. حيدر الحسن األرصاد الجوية والمناخ الزراعي

 1,15 – 12,15 المدرج + القاعة الثالثة 06/01/2019 د. إيمان مسعود الوراثة والبيولوجيا الجزيئية

 10,45 – 9,45 المدرج 6/1/2019 د. زياد مكسور الري وإدارة الموارد المائية

 9,30 – 8,30 المدرج 6/1/2019 د. عال مدور إدارة الحياة البرية )إنتاج(



 9,30 – 8,30 القاعة األولى 6/1/2019 د. منذر الحاج اقتصاديات الموارد

 البحث والمنهجيات العلمية )إنتاج(
د.  –خالد قاسم د. 

 مرهج الدبيات
 9,30 – 8,30 القاعة الثانية 6/1/2019

 البحث والمنهجيات العلمية )اقتصاد(
د.  –د. خالد قاسم 

 مرهج الدبيات
 11 - 10 القاعة األولى 6/1/2019

 10,45 – 9,45 المدرج + القاعة الثالثة 7/1/2019 د. بشار الشيخ أمراض النبات ومكافحتها

 9,30 – 8,30 المدرج 7/1/2019 عال مدورد.  إدارة الحياة البرية )اقتصاد(

 

 

 نائب عميد كلية الزراعة للشؤون العلمية

 د. محمد نيوف        

 


